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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan pada umumnya 

dilatarbelakangi keinginan untuk memperoleh laba secara optimal. Untuk 

memperoleh laba yang optimal, salah satu variabel yang penting adalah biaya. 

Sehingga laba yang optimal dapat dicapai oleh sebuah perusahaan apabila 

penjualan sesuai dengan yang direncanakan dan biaya dapat ditekan 

seminimal mungkin, tetapi hanya harus mengabaikan kualitas produk. Untuk 

itu perusahaan harus dapat mengelola usahanya dengan baik, karena pada 

masa sekarang ini persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lainnya semakin ketat. Agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, 

langkah awal yang harus diambil oleh perusahaan adalah melakukan 

penyusunan anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana tertulis dari 

pihak manajemen tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

suatu waktu tertentu. Sebagaimana  Mulyadi (1993;488) mengatakan bahwa 

anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi, 

anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan 

untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode anggaran, yang meliputi 

aspek keuangan dan non keuangan dari operasi yang direncanakan. 
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Dalam menyusun anggaran harus dilakukan dengan cermat dan teliti, 

karena selain berfungsi sebagai alat perencanaan anggaran juga dapat 

digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan perusahaan. Jika 

perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, maka manajemen 

perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan 

yang telah dianggarkan sebelumnya. Dalam hal ini anggaran hanya dapat 

dipergunakan sebagai alat pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan 

perusahaan.  

Pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya suatu 

perusahaan akan menghadapi dua permasalahan utama yang mempunyai 

hubungan timbal balik sangat erat, yaitu permasalahan yang berhubungan 

dengan penjualan dan permasalahan yang berhubungan dengan produksi. Dari 

permasalahan ini terdapat dua alternatif hubungan timbal balik antara 

anggaran penjualan dan anggaran produksi. Alternatif pertama adalah besar 

kecilnya perusahaan dipengaruhi oleh besar kecilnya penjualan. Sedangkan 

alternatif kedua adalah besar kecilnya penjualan dipengaruhi oleh besar 

kecilnya produksi. 

Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan manufaktur sebagian besar 

akan membentuk harga pokok produk. Untuk dapat mengendalikan biaya 

produksi perusahaan dapat menetapkan terlebih dahulu harga pokok standar. 

Dengan adanya harga pokok standar, maka setiap akhir periode dapat 

dilakukan perbandingan antara biaya produksi standar dengan biaya produksi 

yang sesungguhnya terjadi. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat 
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apakah terjadi selisih antara keduanya dan jika terjadi perbedaan akan dapat 

dilakukan suatu analisis selisih biaya produksi untuk mengetahui penyebab 

selisih tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

mengambil judul : “ANALISIS ANGGARAN SEBAGAI ALAT 

PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI (Studi Kasus PTP Nusantara IX 

(PERSERO) PG. Tasikmadu Karanganyar)”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penyusunan anggaran biaya produksi pada PG. Tasikmadu 

Karanganyar tahun 2003 – 2007? 

2. Apakah realisasi biaya produksi yang dikeluarkan oleh PG. Tasikmadu 

Karanganyar tahun 2003 – 2007 sudah terkendali?  

 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada dua hal pokok yaitu : 

1. Dalam rumusan masalah, penjelasan penyusunan anggaran pada PG. 

Tasikmadu Karanganyar dibatasi hanya pada penyusunan anggarannya 

saja. 

2. Pembahasan pengendalian biaya produksi dibatasi menggunakan 

pengukuran berupa metode analisis selisih antara anaggaran dengan 

realiasasinya. 
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D. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan proposal ini penulis ingin mengetahui apakah 

langkah-langkah penyusunan anggaran biaya produksi sudah tepat, dengan 

cara membandingkan penyusunan anggaran biaya produksi yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan realisasi biaya produksinya. Ingin mengetahui 

bagaimana perusahaan menggunakan anggaran sebagai alat pengendalian 

biaya produksi. Serta ingin mengetahui apakah realisasi biaya produksi pada 

PG. Tasikmadu Karanganyar terkendali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui 

apakah biaya produksi yang telah dianggarkan sudah terkendali atau 

belum, serta berguna bagi perusahaan dalam merencanakan biaya produksi 

dimasa yang akan datang yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas dan laba perusahaan. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

menambah referensi kepustakaan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, terutama dibidang akuntansi biaya. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan ilmu yang 

selama ini telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah pengalaman 

dalam bidang penelitian ilmiah.  
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan 

sebagai dasar penelitian dan dasar untuk mengolah data. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN ANALISIS 

DATA 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya 

perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, produk 

perusahaan, proses produksi, personalia, administrasi dan 

pemasaran. Juga diuraikan tentang dasar anggaran 

perusahaan, proses pengendalian biaya produksi, prosedur 

penyususnan anggaran biaya produksi, rencana anggaran 

dan realisasi biaya produksi, RKAP dan realisasi angka 
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produksi, serta selisih biaya produksi dan selisih angka 

produksi. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN 

SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. 

 




